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Про заходи щодо забезпечення
складання проекту обласного
бюджету на 2019 рік та прогнозу
обласного бюджету на 2020-2021 роки
З метою забезпечення своєчасного і якісного формування проекту
обласного бюджету на 2019 рік та складання прогнозу обласного бюджету на
2020 - 2021 роки, відповідно до статей 21, 75, 76, 77 Бюджетного кодексу
України та додатку «Порядок організації бюджетного процесу» до Бюджетного
регламенту Чернігівської обласної ради, затвердженого рішенням обласної
ради від 29.09.2016 № 3-6/VII з о б о в ’ я з у ю :
1. Покласти в основу розрахунків проекту обласного бюджету на 2019 рік
та прогнозу обласного бюджету на 2020 - 2021 роки положення: Податкового
та Бюджетного кодексів України; Середньострокового плану пріоритетних дій
Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 03.04.2017 № 275-р; Стратегії реформування системи управління
державними фінансами на 2017 - 2020 роки, схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р; Плану заходів з реалізації
Стратегії реформування системи управління державними фінансами на
2017 - 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24.05.2017 № 415-р; проекту Основних напрямів бюджетної політики на
2019 - 2021 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від
18.04.2018 № 315-р та поданих до Верховної Ради України; Прогнозу
економічного і соціального розвитку України на 2019 - 2021 роки, схваленого
постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546; особливостей
складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік, наданих Міністерством
фінансів України листом від 03.08.2018 № 05110-14-21/20720.
2. Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації
надати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації та Головному
управлінню державної фіскальної служби у Чернігівській області до
25.10.2018:
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1) прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку
області на 2019 рік у розрізі основних галузей економіки з деталізацією
показників, основні прогнозні макропоказники економічного та соціального
розвитку області на 2020-2021 роки;
2) прогнозні показники з фонду оплати праці на 2019 рік та на наступні за
плановим два бюджетні періоди в цілому по області;
3) прогнозні обсяги видобутку корисних копалин загальнодержавного
значення на 2019 рік та на наступні за плановим два бюджетні періоди в цілому
по області.
3. Головному управлінню Державної фіскальної служби у Чернігівській
області (у порядку рекомендації) відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу
України надати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації до
02.11.2018 детальні розрахунки прогнозного обсягу надходжень на 2019 рік та
прогнозний обсяг надходжень на 2020-2021 роки за такими податками і
зборами (платежами):
- податок на доходи фізичних осіб;
- податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток
підприємств державної власності), у тому числі податок на прибуток
підприємств і фінансових установ комунальної власності;
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів у частині
деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;
- рентна плата за спеціальне використання води;
- рентна плата за користування надрами для видобування корисних
копалин загальнодержавного значення (в частині зарахування до обласного
бюджету);
- рентна плата за користування надрами для видобування нафти,
природного газу та газового конденсату (в частині зарахування до обласного
бюджету);
- плата за використання інших природних ресурсів;
- плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами;
- плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
- плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами;
- екологічний податок;
- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств і
їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету.
4. Обласному управлінню лісового та мисливського господарства і
комунальному підприємству Чернігівської обласної ради „Чернігівоблагроліс”
(у порядку рекомендації) надати Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації та Головному управлінню державної фіскальної служби у
Чернігівській області до 25.10.2018 розрахунки прогнозного обсягу
надходжень на 2019 рік та на наступні за плановим два бюджетні періоди
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рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини,
заготовленої в порядку рубок головного користування.
5. Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних
ресурсів обласної державної адміністрації надати до 02.11.2018 Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації прогнозні обсяги надходжень
екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок
господарської та іншої діяльності, на 2019 рік та прогнозу на 2020 - 2021 роки.
6. Головному управлінню Держгеокадастру в Чернігівській області (у
порядку рекомендації) надати до 02.11.2018 Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації прогнозні обсяги надходжень коштів від
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
та
лісогосподарського
виробництва на 2019 рік та прогнозу на 2020 - 2021 роки.
7. Управлінню комунального майна Чернігівської обласної ради (у
порядку рекомендації) надати до 02.11.2018 Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації розрахунки щодо надходження до обласного бюджету
плати за оренду майна, що знаходиться у спільній власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, коштів від відчуження майна та розрахунок
надходжень податку на прибуток і частини чистого прибутку підприємств
обласної комунальної власності, дивіденди, нараховані на акції (частки, паї)
господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно обласної
комунальної власності, на 2019 рік та прогнозу на 2020 - 2021 роки.
8. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації – головним
розпорядникам коштів обласного бюджету:
8.1. Забезпечити дотримання положень Бюджетного регламенту
Чернігівської обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від
29.09.2016 № 3-6/VII.
8.2. Визначити пріоритети розвитку відповідної галузі, опрацювати
попередні орієнтовні показники видатків обласного бюджету на 2019 рік та
надати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації інформацію
щодо їх розподілу у визначений термін.
Проект видатків за кожним кодом економічної класифікації має
підтверджуватися
детальними
розрахунками
та
економічними
обґрунтуваннями, відповідати вимогам щодо жорсткого режиму економії
бюджетних коштів, ефективного та результативного їх використання,
упорядкування фінансових зобов'язань та узгодження їх з реальними
можливостями обласного бюджету.
8.3. Під час формування пропозицій до проекту обласного бюджету на
2019 рік:
8.3.1. Забезпечити неухильне дотримання вимог частини четвертої статті
77 Бюджетного кодексу України стосовно врахування у першочерговому
порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ і на
проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання,
водовідведення, природний газ, що споживаються бюджетними установами.
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8.3.2. Планувати інші видатки в межах фінансового ресурсу.
8.3.3. Розробити заходи з економії бюджетних коштів у 2019 році з
максимально можливим економічним ефектом при мінімальних затратах та
здійснити оптимізацію видатків підпорядкованих бюджетних установ шляхом
виключення непріоритетних і неефективних витрат, насамперед тих, що не
забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного
розпорядника.
8.3.4. Забезпечити вжиття заходів з оптимізації мережі бюджетних установ
та закладів, чисельності працівників, визначивши остаточну їх кількість, які б
максимально ефективно та якісно забезпечували надання комплексу послуг і
оперативно вирішували проблемні питання.
9. Департаментам обласної державної адміністрації: соціального захисту
населення; культури і туризму, національностей та релігій; сім’ї, молоді та
спорту; з питань цивільного захисту та оборонної роботи; інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю; управлінням обласної державної
адміністрації: освіти і науки; охорони здоров’я; Службі у справах дітей
обласної державної адміністрації надати Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації розрахунки потреби у видатках на оплату енергоносіїв
і комунальних послуг та обсягів споживання енергоносіїв у натуральних
показниках на 2019 рік в розрізі установ (у термін, визначений Департаментом
фінансів обласної державної адміністрації).
10. Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної
державної адміністрації врахувати в бюджетних запитах на 2019-2021 роки
інформацію та показники, що характеризують діяльність, спрямовану на
вирішення існуючих гендерних проблем та скорочення гендерної нерівності,
використовуючи результати проведеного гендерного аналізу бюджетних
програм.
11. Усім головним розпорядникам коштів обласного бюджету в порядку
рекомендації під час підготовки бюджетних запитів на 2019-2021 роки
врахувати вимоги пункту 10 цього розпорядження.
12. Департаменту соціального захисту населення обласної державної
адміністрації надати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
(у термін, визначений Департаментом фінансів обласної державної
адміністрації):
- розрахунки обсягів потреби в коштах на виплату всіх видів державних
соціальних допомог, по пільгах і житлових субсидіях населенню на 2019 рік;
- чисельність осіб, які мають право на пільги, для розподілу видатків на
пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, на відшкодування витрат на поховання учасників
бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (в розрізі категорій
отримувачів).
13. Департаментам обласної державної адміністрації: економічного
розвитку; сім’ї, молоді та спорту надати до 02.11.2018 Департаменту фінансів
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обласної державної адміністрації узгоджені розрахунки потреби в коштах на
надання довгострокових пільгових кредитів молодим сім’ям та одиноким
молодим громадянам, індивідуальним сільським забудовникам, у тому числі за
рахунок повернення раніше наданих кредитів та інформацію щодо надання
кредитів, заборгованості та термінів їх погашення.
14. Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації
надати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації:
- показники витрат обласного бюджету, необхідних на наступні бюджетні
періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в
бюджеті, за умови, якщо реалізація таких програм триває більше одного
бюджетного періоду;
- перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період
та наступні за плановим два бюджетні періоди.
15. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації
продовжити роботу в частині оптимізації мережі і підвищення наповнюваності
шкіл-інтернатів і професійно-технічних навчальних закладів шляхом їх
реорганізації та укрупнення, а також упорядкування штатної чисельності
працівників таких закладів.
16. Районним
державним
адміністраціям,
органам
місцевого
самоврядування міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад
(у порядку рекомендації) з метою збалансування місцевих бюджетів:
16.1. Забезпечити формування дохідної частини бюджету на основі
реальних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку
території, з урахуванням максимального використання наявних можливостей і
резервів з наповнення відповідних місцевих бюджетів.
16.2. Розробити заходи для наповнення місцевих бюджетів, вишукання
додаткових джерел надходжень до них, дотримання жорсткого режиму
економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у
2019 році з максимально можливим економічним ефектом, здійснити
оптимізацію видатків бюджетних установ шляхом виключення непріоритетних
і неефективних витрат та упорядкування мережі і штатів бюджетних установ.
16.3. Забезпечити дотримання норм частини четвертої статті 77
Бюджетного кодексу України щодо врахування в першочерговому порядку
потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ і на
проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання,
водовідведення, природний газ, які споживаються бюджетними установами.
17. Районним державним адміністраціям:
17.1. Врахувати, що відповідно до пункту 18 розділу VI «Прикінцеві та
перехідні положення» Бюджетного кодексу України програмно-цільовий метод
у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які не мають
взаємовідносин з державним бюджетом, застосовується починаючи із
складання проектів таких місцевих бюджетів на 2019 рік.
17.2. Забезпечити проведення упродовж жовтня – першої декади
листопада цього року навчання для представників сільських, селищних та
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міських (міст районного значення) рад, які з 01.01.2019
застосовуватимуть програмно-цільовий метод у бюджетному процесі.

вперше

18. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації подати у
встановлений термін проект рішення про обласний бюджет на 2019 рік та
прогнозні показники обласного бюджету на 2020 - 2021 роки для схвалення
обласною державною адміністрацією.
19. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації при
формуванні обласного бюджету забезпечити гласність і доступність показників
бюджету для депутатського корпусу та громадськості.
20. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови

Ю. СВИРИДЕНКО

